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A Reportagem fez uma breve pesquisa 
de preços nos mais tradicionais Restaurantes 
no litoral Sul Capixaba. E os preços variam 
de R$84,90 a R$217,90, enquanto na grande 
Vitória, a moqueca feita com o peixe badejo 
e o camarão VG, uma das combinações 
preferidas dos apreciadores do prato pode 
chegar a R$259.00, em um restaurante de 
Jardim Camburi. Na Ilha das Caieiras, o prato 
é vendido por R$ 180.00. São moquecas 
que servem de duas a três pessoas, sempre 
acompanhadas de arroz e pirão.

PREÇOS 
VARIAM 

DE R$ 84,90 
A R$ 217,00 
EM IRIRI
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Moqueca Capixaba até 
R$ 217,90, em Iriri

Douglas desapareceu um dia 
depois do natal

Pintor é preso por estuprar 
“babá” de 11 anos

Douglas saiu de casa na hora do almoço, disse que estava voltando, a esposa achou que ele 
havia ido à padaria, mas não voltou

SAIU E NÃO VOLTOU

Arquivo pessoal

Carlos Alberto Silva

O vigilante Douglas 
Soares Rodrigues, 23 
anos, saiu de casa tran-
quilo, disse que já es-
tava voltando, mas não 
voltou desde o dia 26 
de dezembro, a esposa, 
Carolina Macatrovo, 22 
anos, está desesperada 
em busca de notícias. 

Qualquer informa-
ção nesse momento 
é fundamental para 
descobrir o que houve 

Um pintor industrial de 
30 anos foi preso acusa-
do de ter estuprado oito 
vezes uma menina de 11 
anos. A vítima foi trazida 
de Caravelas, no Sul da 
Bahia, para trabalhar como 
babá do filho do suspei-
to, no bairro Estrelinha, 
em Vitória. Tiago Oliveira 
Pereira recebeu voz de 
prisão quando foi registrar 
uma ocorrência na dele-
gacia após ter o celular 
roubado no mês passado. 

O titular da Delegacia 
e Proteção à Criança e 
ao Adolescente, Lorenzo 
Pazolini, informou que 
o acusado e a esposa 
tinham viajado de férias 
para a cidade onde a ví-
tima morava com a mãe. 
No local, a menina já traba-
lhava como babá. Durante 
um passeio em uma feira, 
a mulher do suspeito co-
nheceu a mãe da vítima. 
Nesse encontro, a mulher 
sugeriu que a menina 
fosse a babá do filho do 
casal que tinha apenas 
três anos. A mãe da vítima 
concordou com o trabalho.

ocorrência depois de 
o celular dele ter sido 
roubado. No momento 
de fazer o registro, os po-
liciais identificaram que 
ele tinha um mandado 
de prisão em aberto. Foi 
dado voz de prisão, e ele 
foi preso no local.

Tiago negou os crimes 
e informou que não sabia 
da existência de um man-
dado de prisão contra ele. 
A esposa também alega 

não ter conhecimento dos 
crimes.

A vítima, de acordo 
com Pazolini, foi reinte-
grada à família logo que 
os crimes foram compro-
vados pela polícia. Ela foi 
encaminhada novamente 
à Caravelas. Como a mãe 
da garota permitiu que a 
filha se mudasse para tra-
balhar, a polícia da Bahia 
continuará investigando 
o caso.

Da redação

Fonte: Gazeta Online

com o vigilante, que 
segundo a esposa, 
não tinha problemas 
com ele, estavam bem. 
Perguntada se Douglas 
tinha envolvimento com 
drogas, Carolina disse 
que desconhece.

Douglas mora com 
a família no bairro 
Ibitiquara e trabalha 
como vigilante noturno. 
Desde o desapareci-
mento, a esposa, que 
está grávida de cinco 
meses, divulga nas re-
des sociais a foto do 
marido, na esperança 

Segundo a polícia, a 
menina trabalhou na casa 
da família por sete meses 
no ano de 2016. Foi nesse 
período que os crimes 
aconteceram. Pazolini 
explicou que o acusado 
aproveitava quando a es-
posa estava trabalhando, 
na parte da tarde, para 
abusar da menina. Além 
dos estupros, Tiago agre-
dia a vítima com socos, pu-
xões de cabelo e até com 
uma panela de pressão.

A menina contou so-
bre os abusos que sofria 
a uma vizinha, que pro-
curou a polícia e fez uma 
denúncia. Na ocasião, 
um inquérito foi aberto e 
os estupros foram com-
provados com exames 
e laudo psicossociais. 
Um mandado de prisão 
preventiva foi expedido 
contra Tiago. No entanto, 
o acusado e a família 
se mudaram e ele era 
considerado foragido 
da polícia desde janeiro 
de 2017.

Ainda de acordo com 
Pazolini, no dia 21 de 
dezembro de 2017, Tiago 
procurou a delegacia 
de Santo Antônio, em 
Vitória, para registrar uma 

Douglas desapareceu de casa no dia 
26 e desde então a família procura 
desesperada por ele

Tiago Oliveira Pereira, de 30 anos, 
foi preso no momento que registrou um 
boletim de ocorrência de roubo 
de celular

de ter alguma notícia. 
“Ele sumiu por volta 
as 11h. Estava de moto, 
uma Honda 150, preta. 
Falou que sairia rápido 
e que já estava vol-
tando. Disse que não 
ia demorar”, contou a 
esposa.

Segundo Carolina, 
o marido saiu ape-
nas com documentos 
e chaves de casa. 
Douglas vestia rega-
ta vermelha, bermuda 
preta e chinelo amarelo. 
“Um amigo dele disse 
que havia visto ele no 
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bairro do Novo Parque. 
Buscamos câmeras de 
segurança, mas até 
agora não recebemos 
nenhuma ligação. Pior 
que ter uma notícia ruim 
é não ter nenhuma”, 
disse a esposa.

Douglas saiu e de-
sapareceu após sair de 
moto em Cachoeiro de 
Itapemirim.

Informações podem 
ser passadas para a 
pol íc ia  no Disque 
Denúncia 181 ou para a 
família no número (28) 
99924-3261.
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Moqueca Capixaba até 
R$ 217,90, em Iriri

A moqueca é um dos 
pratos mais tradicionais 
do Espírito Santo e mais 

breve pesquisa de pre-
ços nos mais tradicionais 
Restaurantes no litoral 
Sul Capixaba. E os pre-
ços variam de R$84,90 
a R$217,90, enquanto na 
grande Vitória a moqueca 
feita com o peixe badejo 
e o camarão VG, uma 
das combinações prefe-
ridas dos apreciadores 
do prato pode chegar a 
R$259.00 em um restau-
rante de Jardim Camburi. 
Na Ilha das Caieiras, o 
prato é vendido por R$ 
180.00. São moquecas 
que servem de duas a 
três pessoas, sempre 
acompanhadas de arroz 
e pirão.

Por aqui, em Iriri, por 
exemplo, no tradicional 
Restaurante da Pedra, 
a moqueca para duas 
pessoas, bem servidas, 
dependendo do apetite, 
até três pode chegar a 
R$217,90, o prato leva 
badejo com camarão, 
arroz, moquequinha de 
banana, farofinha e pi-
rão. Já a moqueca de 
badejo sem camarão, 
custa R$146,90, segundo 
o garçom Luciano Aleixo 
Marvila.

No Restaurante Onde 
de Peixe, em Piúma, a 
referência culinária é a 

moqueca capixaba e o 
prato lá é vendido com 
o melhor preço entre 
os pesquisados pela 
Reportagem. [

Shirlene Potratz in-
formou que a moqueca 
de badejo com camarão, 
arroz, mais a moqueca 
de banana e o pirão sai 
por R$125.90. Mas, a de 
dourado ao molho de 
camarão, por exemplo, 
com o mesmo acompa-
nhamento, custa R$94,90. 
Já a moqueca mista: la-
gosta, camarão, sururu 
e badejo, arroz, pirão e 
moqueca de banana sai 

por R$ 154,90 e é uma 
delícia. “Temos ainda a 
moqueca de dourado 
simples com o mesmo 
acompanhamento que 
sai por R$84,90 e ainda 
servimos todas as carnes 
nobres, picanha uruguaia, 
filé mignon, frango gre-
lhado, picanha de porco, 
uma ampla variedade no 
cardápio, e aceitamos 
todos os cartões”, comen-
tou Shirlene Potratz.

N o  R e s t a u r a n t e 
Ancoradouro, um dos 
mais tradicionais de 
Piúma, a moqueca de 
badejo com camarão cus-

Por Luciana Maximo
cobiçado pelos turistas 
que vem de Minas Gerais, 
além de frutos do mar 
de um modo geral, não 
há quem venha pera as 
bandas de cá e não prove 
a culinária capixaba. 

A Reportagem fez uma 

Se comprado com os preços da capital do Estado, pelo Litoral Sul, a Moqueca Capixaba é 
mais em conta, é possível encontrar até R$84,90, no Onda de Peixe em Piúma

IRIRI

Divulgação

A Moqueca Capixaba mais em conta custa é vendida no 
Restaurante Onda de Peixe em Piúma 
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ta R$165,90, informou o 
garçom Uelsimar Souza.

N o  t r a d i c i o n a l 
Restaurante Garcia, em 
Ubu, a moqueca de ba-
dejo com camarão é a 
mais procurada e custa 
R$180.00, servindo bem 
quatro pessoas. Já a 
moqueca de dourado é 
vendida por R$130.00. O 
restaurante é referência 
em Moqueca Capixaba 
no Sul do Estado, está a 
54 anos servindo o prato 
que é muito procurado 
pelos turistas. As informa-
ções são de Laíza Garcia, 
proprietária da Casa.

Prepara Jovem forma 
sua primeira turma

O diferencial para se 
destacar na competitivi-
dade cada dia mais cres-
cente só se dá através da 
qualificação profissional. 
Por isso, a Prefeitura 
de Piúma, por meio do 
Gabinete do Prefeito 
proporcionou a 35 jo-
vens a capacitação nas 
áreas de comportamento 
organizacional, relacio-
namento interpessoal 
no trabalho, marketing 
pessoal, ética e postura, 
dicção e oratória, técni-
cas de coach e empreen-
dedorismo que faz parte 
do Programa “Prepara 
Jovem”. A cerimônia de 
entrega dos certificados 
de conclusão do curso 
aconteceu no último dia 
19 de dezembro, no au-
ditório do Ifes Campus 
Piúma e contou com a 
presença do prefeito mu-
nicipal, Ricardo Costa, 
do Chefe de Serviços 
de Planejamento do 
Gabinete e apoio a 
Juventude da Prefeitura 
de Piúma, Mateus Motta 
e os professores que 
prestigiaram a importan-
te conquista.

Mateus Motta, um 
dos coordenadores do 
programa destacou a im-
portância do projeto de 
qualificação profissional 

“A administração tem visão 
de futuro e se preocupa 
com a formação dos jovens 
piumenses. Durante todo o 
percurso, os jovens foram 
levados a pensarem exclu-
sivamente na importância 
de se portar bem durante 
uma entrevista de empre-
go, a usar uma linguagem 
adequada, a se comportar 
e a desenvolver os interes-
ses que vão de encontro as 
capacidades e habilidades 
que cada um possui, e isso 
vai ser um diferencial na 
vida de cada um” conclui.

Para o prefeito, Ricardo 
Costa “Os cursos vão discu-
tir problemas, necessida-
des, potencialidades, direi-
tos e deveres dos jovens, 
desenvolvimento de estu-
dos, debates e pesquisas 
sobre as condições de vida 
da juventude piumense, ob-
jetivando a implementação 
de ações de atendimento 
social, cultural e profissio-
nal, em articulação com 
os órgãos municipais e 
estaduais” Afirma.

O  C u r s o  d e 
Capacitação Profissional 
foi ofertado gratuitamente 
para jovens com idade 
entre 15 e 29 anos que 
querem se atualizar ou 
ampliar os conhecimentos 
para conquistar uma vaga 
no mercado de trabalho.



Fotos:  Luciano Secchin / Victor Fernandes

1 - CIRCUITO DOS IMIGRANTES
Entrada no portal de Alto Pongal, às mar-
gens da BR 101. Roteiro rural, com diversas 
agroindústrias, cama e café e restaurante 
típico rural.

2 - CIRCUITO PRAIAS E CAMINHOS DE 
ANCHIETA
Roteiro com praias virgens e bucólicas e 
também de praias mais urbanizadas, além 
de destinos ecológicos
 

ENSEADAS VIRGENS E BUCÓLICAS 

IRIRI X ANCHIETA - ESTRADA DE 
INHAÚMA 
1-      Praia Santa Helena
2-      Praia de Inhauma
3-      Praia do Balanço
4-      Praia do Marvila
5-      Praia dos Coqueiros 

CAMINHOS DE ANCHIETA
6-      Artesanato e cata de conchas
7-      Estrada antiga Ponta dos Castelhanos
8-      Mirante Castelhanos
9-      Praia Boca da Baleia
10-  Praia de Castelhanos
11-  IPCMar – Projeto preservação de tarta-
rugas
12-  Praia da Guanabara
13-  Praia de Parati
14-  Praia de Ubu
15-  Praia do Além
16-  Lagoa Azul
17-  Lagoa de Mãe-Bá
 
3 - CIRCUITO CULTURA E FÉ
Roteiro religioso e cultural, destinado a 
locais ricos em detalhes, peças e artefatos 

culturais e religiosos do século XVI, com 
destaque para o Santuário Nacional de 
São José de Anchieta.
 
18-  Santuário São Jose de Anchieta – Tel.: 
(28) 3536-2335.
19-  Museu
20-  Sitio Arqueológico
21-  Igreja da Penha
22-  Escadarias
23-  Centro Histórico
24-  Centro Cultural
25-  Colegio Maria Mattos
26-  Casa da Cultura
27-  Poço Coimbra
  
4 - CIRCUITO BENEVENTE
Ideal para conhecer a beleza do rio 
Benevente e o manguezal, um dos mais 
conservados do Estado. É possível fazer 
passeio de barcos e percorrer parte do 
rio e chegar até as intrigantes Ruínas 
Jesuíticas, conhecidas também como 
Ruínas do Rio Salinas.
 
1-      Praça dos Imigrantes
2-      Mercado de Peixe
3-      Porto
4-      Subida ao Rio Benevente
5-      Ilha das Garças
6-      Ilha dos Papagaios
7-      Ruínas Jesuíticas
 
5 - CIRCUITO VALE VIVER CORINDIBA
Roteiro rural, em um vale repleto de bele-
zas naturais com restaurantes, hospeda-
gem e agroindústrias. Entrada no portal de 
Jaqueira, às margens da BR 101. Ideal para 
degustar produtos caseiros e desfrutar de 
lindas paisagens.
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Roteiros tranquilos e cheios de opções para curtir o verão 

Para quem prefere 
passar o verão mais 
tranquilo, Anchieta, no 
Sul do Estado, têm 
várias opções. Além 
de praias bucólicas, 
o município dispõe 
de dois circuitos turís-
ticos rurais e outros 
três ligados a ecologia, 
cultura e fé. Ao todo, 
cinco circuitos com 
belas paisagens, muito 
verde, ora praias, ora 
montanhas, e sempre 
com uma excelente re-
ceptividade por parte 
dos empreendedores.

Praias tranquilas 
para curtir com a fa-
mília nos dias de calor 
não faltam na cidade. 
Há próximo à sede as 
praias Boca da Baleia, 
Quitiba, Além, Santa 
Helena, Balanço e 
Marvila, entre outras. 
Todas com águas cal-
mas e ideais para fa-
zer piqueniques com 
amigos e familiares e 
passar os dias de folga.

Já na parte rural, 
os visitantes podem 
ainda desfrutar do cli-
ma de montanha e 
visitar propriedades 
onde são comerciali-
zados deliciosos pro-
dutos caseiros.  Um 
dos circuitos, o dos 
Imigrantes, diversas 
propriedades produ-
zem e vendem bolos, 
pães, embutidos, mas-
sas e cachaça. Nessa 
época há colheita de 
uva e alguns sítios 
abrem para visitação. 
A entrada oficial do 
roteiro é pela comu-
nidade de Pongal, no 
portal de acesso nas 
margens da BR 101.

Outro passeio bu-
cólico e cheio de be-
lezas naturais e pelo 
circuito Vale Viver 
Corindiba. O portal 
fica também às mar-
gens da BR 101, na lo-
calidade de Jaqueira, 
sentido Jabaquara x 
Guarapari. Seguindo 
o caminho, os visitan-
tes poderão conhecer 
diversas propriedades, 
inclusive restaurantes 

Da Redação 

Anchieta tem de tudo para os turistas que gostam de aventura, praias limpas e lindas e gastronomia de ponta

MUITA AVENTURA

Geral

e aconchegantes pou-
sadas em meio a muito 
verde.

Na sede do mu-
nicípio, os visitantes 
podem aproveitar os 
ótimos passeios cultu-
rais e ecológicos. Uma 
dica é conhecer de 
barco a beleza do rio 
Benevente, do man-
guezal e das Ruínas 
Jesuíticas. Outra opção 
é desvendar a história 
da região no Centro 
Cultural e no Museu do 
Santuário Nacional de 
São José de Anchieta. 
Na cidade ainda há o 
famoso mercado de 
peixes, igrejas cen-
tenárias como a da 
Penha e poços dos 
jesuítas.

O  S a n t u á r i o 
Nacional fica bem no 
centro da cidade, na 
parte mais alta, onde 
se avista a beleza do 
litoral de um lado e do 
outro, o manguezal 
intocável. O espaço 
recebe centenas de 
turistas diariamente, 
que vêm pedir graças 
ao padroeiro do Brasil.

PRAIA DO BALANÇO

PRAIA DOS 
COQUEIROS

CASTELHANOS 

SANTUÁRIO 



culturais e religiosos do século XVI, com 
destaque para o Santuário Nacional de 
São José de Anchieta.
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Ideal para conhecer a beleza do rio 
Benevente e o manguezal, um dos mais 
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Jesuíticas, conhecidas também como 
Ruínas do Rio Salinas.
 
1-      Praça dos Imigrantes
2-      Mercado de Peixe
3-      Porto
4-      Subida ao Rio Benevente
5-      Ilha das Garças
6-      Ilha dos Papagaios
7-      Ruínas Jesuíticas
 
5 - CIRCUITO VALE VIVER CORINDIBA
Roteiro rural, em um vale repleto de bele-
zas naturais com restaurantes, hospeda-
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Game of Thrones

A Bela e A Fera “Apple tem 
40% de chance de 

comprar a Netflix”

Programação

UMA DAS SÉRIES MAIS AGUARDADA EM 2018

FILME COM MAIOR BILHETERIA NO MUNDO EM 2017

Aparentemente, a esperança é a última que morre para os fãs de Game of Thrones. Mesmo 
sem confirmação oficial sobre data de lançamento e com rumores de que a última temporada 
deve chegar apenas em 2019, a maioria do público votou na série como a mais esperada em 2018.

Diretor(a): Bill Condon
Elenco: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Ewan 
McGregor, Josh Gad, Ian McKellen, Emma Thompson, Stanley Tucci

EUA: U$ 504.0 milhões
Internacional: U$ 759.5 milhões
Total Arrecadado: U$ 1.263.5 milhões

Já imaginou se a Netflix (ou pelo menos parte dela) fosse vendida? 
Bem, segundo especialistas da consultoria financeira Citi isso não é um fato 
impossível de se acontecer (via Business Insider).

A Citi afirma que a Apple tem 40% de chance de comprar a Netflix. A 
empresa teria US$ 252 bilhões em fundos fora dos EUA e a compra seria uma 
maneira de trazer o dinheiro de volta ao país.

Jim Suva e Asiya Merchant, analistas da Citi, enviaram a análise de 
mercado em dezembro, antes mesmo da confirmação da compra da Fox pela 
Disney. Eles apontaram que a Netflix é a empresa com maior chance de ser 
comprada pela Apple.

Quando os mesmos consultores analisaram a situação entre a Fox e 
a Disney, eles confirmaram que a Disney tinha entre 20 a 30% de chance de 
comprar a Fox. Já a nova analise feita sobre a Apple aponta 40%.

Cine Ritz Piúma

Cine Ritz Perim Center

Cine Via Sul Marataízes

Cine Unimed Cachoeiro

Avenida Izaias Scherrer, 41

Av. Jones Santos Neves, 1372

Rua do Cajueiro - Centro

Shopping Sul - Paraiso

Star Wars - Os Últimos Jedi  16:10
Extraordinário    19:00
Extraordinário    21:15

Fala Sério, Mãe             17h  19h  21h
As Aventuras de Tadeo 2  16:40
Star Wars - Os Últimos Jedi  20:40

Star Wars - Os Últimos Jedi  16:20
Extraordinário    19:00
Extraordinário    21:00

A Estrela de Belém   16:30
Extraordinário              18:30  20:50
Liga da Justiça    20:20
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QUARTA-FEIRA, 03/01/2018 

AMARO SE DECLARA 
PARA ESTELA

Suzy se irrita por não encontrar 
Samuel em casa. Clara combina 
com Renato como desmascarar 
o psiquiatra. Natanael conversa 
com Gustavo sobre a libertação 
de Sophia. Caetana se aconselha 
com Duda e decide contar para 
Herculana quem é o seu pai. Tomaz 
pede que Renato o leve para visitar 
Josafá. Clara convida Adinéia para 
jantar. Sophia é libertada, e Bruno 
desconfia. Diego pede Melissa em 
casamento. Karina leva Duda até as 
ruínas de uma Igreja. Natanael expli-
ca como Sophia deve proceder para 
que a mina seja reaberta. Mariano e 
Lívia se encontram em um hotel de 
Pedra Santa. Amaro se declara para 
Estela e a beija. Sophia afirma que 
se vingará de Clara. Nádia garante 
que Raquel não será a madrinha 
de casamento de Diego ao lado de 
Bruno. Suzy aconselha Tônia a tentar 
reatar com Bruno. Adinéia desmaia 
ao flagrar Samuel vestido como uma 
mulher com Cido.

QUINTA-FEIRA, 04/01/2018 

LAURA ACEITA SE CASAR 
COM RAFAEL

Adinéia perdoa Samuel, que implo-
ra que a mãe mantenha seu segredo. 
Clara se vangloria para Renato por 
ter exposto a vida dupla do psiquia-
tra. Adinéia garante ao filho que 
manterá Clara longe de Suzy. Samuel 
tenta agradar a esposa. Duda vai às 
ruínas da igreja e Laerte aproveita 
para bisbilhotar seus pertences. 
Gael é condenado a prestar serviços 
comunitários. Renato estranha o com-
portamento de Samuel com Suzy. 
Vinícius implica com o namorado de 
sua enteada. Laura aceita se casar 
com Rafael. Gael deixa a prisão. 
Lívia comenta com o irmão sobre 
Mariano, sem mencionar o nome do 
garimpeiro. Gael não se conforma 
com a vingança de Clara contra sua 

família. Valdo vai ao salão de Nicácio em 
Pedra Santa. Amaro pede desculpas a 
Estela por tê-la beijado. Lívia se encontra 
com Mariano. Gael ataca Sophia. Adinéia 
aconselha o filho a conversar com Clara. 
Samuel implora que Clara não revele seu 
segredo.

QUARTA-FEIRA, 03/01/2018

MARIA PIA IRONIZA LUIZA
Malagueta tenta entender o motivo 

de Maria Pia ter escondido que gerou 
Bebeth. Nina avisa a alguém, pelo tele-
fone, que Aníbal está depondo. Aníbal 
diz ao delegado que só responderá as 
perguntas quando estiver acompanhado 
de seu advogado. Aníbal se nega a res-
ponder a Eric sobre o que ele sabe da 
morte de Mirella. Eric comemora ao des-
cobrir que Luiza está grávida. Maria Pia 
ironiza Luiza. Domênico avisa a Antônia 
que Evandro e Mônica foram presos.

QUINTA-FEIRA, 04/01/2018

CÍNTIA CONTA A LOURENÇO QUE 
ANÍBAL FUGIU

Cíntia e Sandra desconfiam do compor-
tamento de Aníbal. Mônica é transferida 
para a delegacia do Rio de Janeiro. 
Antônia depõe no julgamento de Júlio 

e confessa que o ama. Cíntia conta a 
Lourenço que Aníbal fugiu. Dulcina passa 
mal ao saber que Aníbal foi preso. Tereza 
deduz que os pais de Maria Pia devem 
estar envolvidos na morte de Mirella. Dom 
estranha o fato de Athaíde ter informado 
Sabine sobre a morte de Mirella. Maria Pia 
pergunta aos pais se eles estão implicados 
na prisão de Aníbal. Nina demonstra interes-
se em saber o que Sabine deseja contar ao 
delegado sobre a morte de Mirella.

QUARTA-FEIRA, 03/01/2018

TEODORO VÊ VICENTE E 
CAROLINA CONVERSANDO

Inácio socorre Lucinda e a leva para 
o hospital. Inácio acredita que Lucinda 
armou o atropelamento para que eles 
se reconciliassem, e afirma a Reinaldo 
e Emília que não será mais manipulado 
pela esposa. José Augusto agradece 
a Izabel pela festa de Mariana. Fernão 
proíbe Tereza de sair de casa. Delfina 
destrata Izabel. Inácio pede que Justino 
avise a Lucerne do ocorrido com Lucinda. 
Nicota sai para jantar com Geraldo. Maria 
Vitória e Celeste conversam sobre o 
vestido de noiva. Reinaldo pensa em 
vender uma propriedade e pede sigilo a 

Emília. Vicente e Maria Vitória saem 
para dançar. Conselheiro pede mais 
uma chance a Celeste. Pepito e Celina 
vibram com o sucesso da venda das 
geleias. Teodoro vê Vicente e Carolina 
conversando.

QUINTA-FEIRA, 04/01/2018

GIUSEPPE IMPLORA QUE 
HELENA O PERDOE

Teodoro liga para o jornalista Marcel 
e inventa uma história sobre Vicente. 
Vicente despede-se de Carolina. 
Geraldo visita Nicota. Lucinda se irrita 
quando Inácio decide sair de casa. 
Carolina garante a Emília que não 
existe mais nada entre ela e Vicente. 
Lucerne aconselha Inácio sobre a 
índole de Lucinda. Celina estranha 
ao ver Artur usando um relógio de 
ouro. Bernardo sente-se culpado 
por Reinaldo estar passando por 
dificuldades financeiras. Helena flagra 
Giuseppe com Gilberte e o expulsa de 
casa. Maria Vitória tem um mau pres-
sentimento e comenta com Celeste. 
Izabel conta a Padre João que foi 
destratada por Delfina. Henriqueta 
vê Fernão trancar a esposa em casa 
e corre para ajudá-la. Tereza chega 
apressada na Quinta e José Augusto 
impede Fernão de falar com sua 
filha. Giuseppe implora que Helena 
o perdoe. Alzira se desespera ao ver 
os funcionários do negócio de geleias 
em sua casa. Maria Vitória lê a matéria 
de Marcel.

CHARGE
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VENDA

ANCHIETA - 
TERRENO EM UBU 

Preço: R$ 60.000 
Tamanho: 360 m²
27 99847-1041

PRESIDENTE 
KENNEDY - CASA 

NA PRAIA DAS 
NEVES

Preço: R$ 120.000
Casa com 3 quartos
31 98909-0513

ANCHIETA - 3 
QUARTOS 1 SUITE

Preço: R$ 240.000
Apt 130 m², 2º andar
27 98151-3019

ITAPEMIRIM - CASA 
NA PRAIA DE 

ITAIPAVA
Contendo 2 quartos, 
sala, cozinha, 
banheiro,
área de serviço, 
garagem para dois 
carros.
28 98806-0230

ALUGA

PIÚMA - PARA 
TEMPORADA

Aluguel dia: R$ 300
Casa com 4 quartos 
sendo 2 suítes
28 99938-9475

ClassiDIGITAL
CACHOEIRO DE 

ITAPEMIRIM - 
APARTAMENTO 
3 QUARTOS NO 

RECANTO
Aluguel: R$ 580
Excelente apart 
com 3 qts
28 99298-0563

ITAIPAVA - 
CASA DE PRAIA

Aluguel dia: R$ 120
otima casa de praia, 
localizada a 1 km do 
mar, praia de itaoca
31 99219-7144

MARATAÍZES - CASA 
PARA CARNAVAL

Casa nova, arejada, 
mobiliada, 184m2,
3 quartos , sendo 
1 suíte
28 99933-8979

CASA EM UBU - 
ANCHIETA ES

A casa possui 3 
quartos, 2 banheiros ( 
sendo uma suite ) 
28 99991-3631

ANCHIETA - 
TEMPORADA DIÁRIA

Aluguel: R$ 270
27 99955-0022

CASA TEMPORADA 
CARNAVAL EM 

PARATI - ANCHIETA 
3 quartos
Preço do pacote: 

R$ 4.000
Localizada a Rua 
Vicente Serafim, na 
simpática Vila de 
Parati em Anchieta, 
entre a Praia de Ubú e 
Castelhanos
27 98822-2093

ANCHIETA - CASA 
DE PRAIA POR 
TEMPORADA

Casa de 2 pavimentos 
3 qts, 3 banheiros, 
sala copa cozinha 
estacionamento 
descoberto para para 
4 veículos, localiza na 
Praia dos Castelhanos
carnaval R$ 2.500,00 
para no máximo 10 
pessoas
37 3214-8549

APARTAMENTO 
TÉRREO 3 QUARTOS 

COM GARAGEM 
EM PIÚMA

Apartamento térreo 
com 3 quartos
32 99135-3073

APARTAMENTO 
PARA TEMPORADA 

EM PIÚMA
Aluguel por semana: 
R$ 1.000
Ótima Apartamento ao 
lado do Supermercado 
Piúminas
28 99955-4615

ALUGUEL DE 

CASA EM PIÚMA 
TEMPORADA

Aluguel por dia: R$ 120
casa com 2 quartos
27 99614-4714

MARATAIZES 
Segunda quinzena de 
janeiro ou segunda 
quinzena de fevereiro 
Rua Alamedas do 
Chalé 
28 99984-5030

CASA PIÚMA VILLAGE 
DAS PEDRAS

Aluguel dia: R$ 250
3 quartos , 2 banheiros, 
1 lavabo, 2 garagens, 
casa toda mobiliada
22 99838-3155

VEÍCULO

FORD FOCUS 
HATCH 2.0 2016

28 99885-3979
Automático
2016/16   
20.900km

VOLKSWAGEN 
GOL - 1996

Preço: R$ 11.500
painel do gol g4.... forro 
de porta do gol g4
28 99903-3819

CB 300 
BRANCA - 2012

Preço: R$ 7.800
Em perfeito estado

27 99830-7664

SIENA - 2012
Preço: R$ 25.000
Siena único dono
28 99917-3825

XT660 - 2007
Preço: R$ 16.500
Vendo urgente
28 99988-8252

SHINERAY XY - 2015
Preço: R$ 1.950
Vendo Shineray 
phoenix
28 99978-1910

PEUGEOT 208 ÚNICO 
DONO - 2014

Preço: R$ 32.000
Carro completo
28 99904-0717

SCANIA 2012/13
Preço: R$ 198.000
Scania r 440
28 99222-2759

ECOSPORT 
XL 1.6 - 2004

Preço: R$ 18.500
vendo conservado
4 pneus Michelin 
novos
28 99904-1375

MONTANA 
03/04 - 2004

Preço: R$ 10.300
veiculos precisa de 
alguma manutençao
28 99904-6738

OPORTUNIDADE

VENDO Piúma 
Aptartamento de 
02 quartos sendo 
01 suíte, prédio de 
frente para o mar
Preço: R$ 115.000
28 99992-2301

GELADEIRA
Preço: R$ 500
geladeira Consul 
novinha
27 99616-6444

MANGA-LARGA 
MACHADOR 

28 99883-9980

PRANCHA DE SURF
Preço: R$ 200
em perfeito estado 
28 99985-5375

LANCHA REAL 
24 CLASS

Preço: R$ 67.000
Vendo Lancha real 
24 Class ano 2006 
muito nova
27 99989-0903

EMPREGO

CONTRATA SE 
CABELEREIRA COM 

EXPERIENCIA
Cachoeiro de 
Itapemirim 
28 99938-5591


